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ВСТУП 

 

Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти є формою організації 

освітнього процесу та обов’язковою складовою освітньо-професійних програм у сфері фахової 

передвищої освіти. 

Наскрізна програма виробничої практики студентів забезпечує взаємозв’язок змісту всіх 

видів практик, передбачених навчальним планом і містить загальні питання організації, 

проведення і підведення підсумків усіх видів практик студентів передбачених навчальним 

планом підготовки здобувачів фахової передвищої освіти зі спеціальності 274 Автомобільний 

транспорт. 

Наскрізна програма практики складена на основі Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України (Наказ Міносвіти України № 93 від 08.04.93 із 

змінами згідно Наказу Міносвіти  № 351 від 20.12.94), Стандарту фахової передвищої освіти 

(проєкт), освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» і навчального плану 

підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» зі 

спеціальності 274 Автомобільний транспорт, а також Положення про організацію та 

проведення практик студентів у Відокремленому структурному підрозділі «Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету». 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

 

1.1. Мета і зміст практики  

     Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та 

знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у 

навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень 

під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби 

систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при 

одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь здобувачів фахової 

передвищої освіти. 

На молодших курсах одним із завдань практики являється оволодіння студентами умінь і 

навичок по даній спеціальності. 

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка 

проводиться перед виконанням кваліфікаційної роботи. Під час цієї практики поглиблюються 

та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, збирається 

фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи. 

Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється цикловою 

комісією згідно з навчальним планом. Розроблені програми всіх видів практик узгоджуються з 

наскрізною програмою, яка являється основним навчально-методичним документом практик, і 

вони повинні мати рекомендації щодо видів, форм, тестів перевірки рівня знань, умінь, 

навичок, яких студенти мають досягти. На основі програм практик розробляються робочі 

програми відповідних видів практики. Програми практик затверджуються керівником 

навчального закладу.  

Крім наскрізної і робочих програм практики циклова комісія може розробляти інші 

методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практик 

студентів. 

    1.2. Задачі практики  

Нормативний зміст підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня “фаховий 

молодший бакалавр” спеціальності 274 Автомобільний транспорт передбачає, що навчальний 

заклад фахової передвищої освіти забезпечує здобуття (досягнення) випускниками системи 

умінь та набуття відповідних компетентностей, зазначених у Стандарті фахової передвищої 
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освіти (проєкт), які дозволять вирішувати типові спеціалізовані задачі діяльності під час 

здійснення певних виробничих функцій у галузі автомобільного транспорту: 

- під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста розробити технологічний процес 

ремонту деталі, вузла, агрегату. Технологічний процес збирання-розбирання вузла (агрегату), 

його випробування; 

- на основі обладнання, що є наявним встановити операційний маршрут проходження де-

талей (агрегатів) під час ремонту; 

- складати карти технологічного процесу (маршрутні, операційні); 

- оформити зміни в технологічній документації при корегуванні технологічного 

процесу та при зміні режимів виробництва, узгодити їх з підрозділами підприємства, 

оформити повідомлення про це; 

- розробити заходи щодо впровадження нових стандартів, нормативів, технічних 

умов; 

- уміти провести атестацію та раціоналізацію робочих місць; 

- уміти розробити конструкцію обладнання (пристрою, спеціального інструмента 

тощо) середньої складності, забезпечивши відповідність її технічному завданню, діючим 

стандартам, нормам техніки безпеки; 

- виконати ескізи складальних одиниць та деталей із змінами масштабу та 

визначенням необхідних параметрів; 

- за результатами діагностування автомобіля оформити бланки діагностичних карт, 

надати начальнику виробничо-технічного відділу пропозиції щодо покращення організації 

контролю та регулювання вузлів, систем, агрегатів автомобіля; 

- користуючись знаннями діагностичного обладнання та діагностичними показниками 

автомобіля (агрегату), зробити висновок (експертну оцінку) про технічний стан автомобіля 

(агрегату) та його вплив на екологічний стан довкілля під час експлуатації; 

- уміти розібрати (зібрати, відрегулювати) автомобіль (агрегат, вузол); 

- уміти своєчасно оформити первинні документи з обліку робочого часу, заробітної 

плати, простоїв та інше; 

- контролювати технічний стан рухомого складу підприємства, щоденний огляд автомо- 

білів, контроль їх екіпіровки, наявності вогнегасника, аптечки, знаку аварійної зупинки, конт-

роль зовнішнього вигляду автомобіля; 

- за встановленою на підприємстві формою, вести облік автомобілів при виїзді на лінію, 

при поверненні з лінії, відмічати в подорожньому листку час виїзду та повернення авто-

мобілів; 

Користуючись обладнанням та технологічним процесом виконати: 

• технічне обслуговування автомобілів (ЩО, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, СО); 

• регулювання механізму (агрегату, вузла); 

• діагностування агрегатів і вузлів автомобілів; 

• заміну агрегатів, вузлів і деталей; 

• дефектування деталей вузлів і агрегатів; 

• заміну мастильних та технічних рідин. 

На основі діючого законодавства і колективного договору здійснювати контроль за 

станом техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, за 

наявність засобів захисту на кожному робочому місці. 

 

2. ПРОГРАМА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИК 

 

   2.1. Розподіл навчального часу практик 

Практична діяльність студентів протягом всього періоду навчання включає три різні за 

характером  види практик: навчальну, технологічну і переддипломну. 

Види практик, загальна тривалість практичного навчання студентів даної  

 спеціальності відповідно до навчального плану та семестр проведення вказані в табл. 1. 
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 Таблиця 1                                                                            

 

 

2.2. Завдання навчальних практик 

Завданням  навчальних практик являється: 

- закріплення та поглиблення знань, умінь та практичних навичок, що були одержані 

під час вивчення теоретичних дисциплін; 

- ознайомлення студентів з основами технологічних процесів слюсарної та верстатної 

обробки матеріалів; 

-  закріплення  умінь з використання слюсарного, різального, контрольно-вимірювального 

інструменту та різноманітних технологічних пристроїв; 

-  вироблення у практикантів комплексу практичних навичок при роботі за слюсарним 

верстаком, за токарним, свердлувальним, фрезерувальним та іншими верстатами; 

-  закріплення знань з будови автомобілів, формування навичок з демонтажно-монтажних 

робіт по автомобілю; 

-  підготовка студентів до вивчення дисциплін спеціального циклу; 

-  закріплення знань та умінь з технічного обслуговування та ремонту автомобілів; 

-  вироблення у студентів комплексу практичних навичок при роботі з обладнанням, 

устаткуванням і оснащенням, що використовується при технічному обслуговуванні та ремонті 

автомобілів; 

- знайомство з умовами праці на виробництві за обраною професією; 

- підготовка до наступних технологічної та переддипломної практик;  

- усвідомлення ролі колективної праці шляхом участі студентів в трудовому процесі 

бригади, іншого трудового колективу. 
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1.Навчальна практика 21,0 630 243 387  54  126 
 

63 

1.1.Слюсарна практика 4,5 135 54 81  54     

1.2.Механічна практика 6,0 180 72 108 
  

 72   

1.3.Демонтажно-монтажна 

практика 

4,5 135 54 81  
 

 54   

1.4.Навчальна практика на АТП, 

СТОА 

6,0 180 63 117   
  

 63 

2.Технологічна практика 12,0 360 288 72    
  

288 

3.Переддипломна практика 9,0 270 63 207      63 

Всього  42,0 1260 594 666  54 
 

126  414 
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Рекомендації щодо змісту та розподілу часу навчальної слюсарної практики приведено 

в таблиці 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                              Таблиця 2 

 

Найменування тем практики 

 

Всього год. 

В тому числі 

Практичне 

навчання 

Самостійна 

робота 

1. Вступне заняття  6 4 2 

2. Вимірювальний інструмент 10 4 6 

3. Розмітка 10 4 6 

4. Клепання 10 4 6 

5. Рубання металів 10 4 6 

6. Різання металів 10 4 6 

7. Обпилювання металів 10 4 6 

8. Свердлування, зенкерування, розвірчування 10 4 6 

9. Правка, гнуття. 10 4 6 

10. Нарізання різьби 10 4 6 

11. Шабрування 10 4 6 

12. Притирка та доводка 10 4 6 

13. Паяння та лудіння 10 4 6 

14. Комплексні роботи 9 2 7 

В С Ь О Г О : 135 54 81 

Рекомендації щодо змісту та розподілу часу навчальної механічної  практики     

приведено в таблиці 3. 

                                                                                                                                   Таблиця 3  

 

Найменування тем практики 

 

Всього год. 

В тому числі 

Практичне 

навчання 

Самостійна 

робота 

1. Вступне заняття  6 4 2 

2. Токарна обробка 72 28 44 

3. Фрезерувальна обробка 32 12 20 

4. Стругальна обробка 32 12           20 

5. Шліфувальна обробка 32 12           20 

6. Практична контрольна робота 6 4  2 

В С Ь О Г О : 180 72 108 

 

Рекомендації щодо змісту та розподілу часу навчальної демонтажно-монтажної 

практики приведено в таблиці 4. 

                                                                                                                            Таблиця 4 

 

Найменування тем практики 

 

Всього год. 

В тому числі 

Практичне 

навчання 

Самостійна 

робота 

1 2 3 4 

1. Вступне заняття. Ознайомлення з  

майстернею. Інструктаж з техніки безпеки.  

6 4 2 

2. Розбирання та збирання двигуна, приладів 
систем охолодження та мащення.  

65 18 47 

3. Розбирання та збирання приладів системи 

живлення.  

8 4 4 

4. Розбирання та збирання приладів 

електрообладнання. 

8 4 4 

5. Розбирання та збирання зчеплення, карданних 

передач. 

8 4 4 
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                                                                                                                        Продовження таблиці 4 

                                                  1 2 3 4 

6. Розбирання та збирання коробок передач, 

роздавальних коробок. 

8 4 4 

7. Розбирання та збирання ведучих мостів, 

гальмових механізмів ведучих мостів. 

8 4 4 

8. Розбирання та збирання передніх мостів і 

гальмових механізмів передніх мостів. 

8 4 4 

9. Розбирання та збирання рульового механізму, 

приводу рульового керування. 

8 4 4 

10. Розбирання та збирання приладів гальмових 

систем. 

8 4 4 

В С Ь О Г О : 135 54 81 

 

       Рекомендації щодо змісту та розподілу часу навчальної практики на АТП (СТО) з 

технічного обслуговування (ТО) та ремонту автомобілів приведено в таблиці 5. 

                                                                                                                            Таблиця 5 

 

 

Найменування тем практики 

 

Всього год. 

В тому числі 

Практичне 

навчання 

Самостійна 

робота 

1. Вступне заняття. Навчання та перевірка знань з 

техніки безпеки.  

6 4 4 

2. Виконання робіт з технічного  обслуговування 

та поточного ремонту автомобілів, із них:  

   

2.1. Загальний огляд двигуна.  12 4 8 

2.2. Кривошипно-шатунний механізм. 12 4 8 

2.3. Газорозподільний механізм. 12 4 8 

2.4. Система охолодження. 12 4 8 

2.5. Система мащення. 12 4 8 

2.6.  Зчеплення. 12 4 8 

2.7. Коробка передач, карданна передача. 12 4 8 

2.8. Міст ведучий. 12 4 8 

2.9. Передній міст та рульове керування. 12 4 8 

2.10. Гальмівна система. 12 4 8 

2.11. Ходова частина. 12 4 8 

2.12. Кабіна, платформа, оперення. 12 4 8 

2.13. Система живлення.  12 4 8 

2.14. Електрообладнання. 12 4 8 

3. Залікова практична робота. 6 3 3 

В С Ь О Г О : 180 63 117 

 

 

2.3. Завдання виробничої технологічної практики 

Завданням технологічної практики являється: 

- закріплення та поглиблення знань, умінь та практичних навичок, що були одержані 

під час вивчення теоретичних дисциплін; 

- набуття нових і удосконалення раніше отриманих практичних професійних навичок з 

технічного обслуговування  та ремонту автомобілів в умовах автопідприємства; 

-  здобуття навичок у використанні технологічного устаткування, приладів та 

інструменту при технічному обслуговуванні і ремонті автомобілів; 
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- практичне ознайомлення з організацією технічного обслуговування і ремонту 

автомобілів та їх удосконаленням; 

- виховання у студентів поважного відношення до праці і відповідального відношення 

до дорученої роботи; 

- вивчення заходів з охорони праці, із захисту навколишнього середовища, із 

раціонального використання та відновлення природних ресурсів; 

- підготовка до випробувань та здача іспитів для отримання підвищеного розряду 

робітничої професії – слюсаря з технічного обслуговування і ремонту автомобілів; 

- виконання індивідуального завдання з можливим його використанням в 

кваліфікаційній роботі. 

Рекомендації щодо змісту та розподілу часу виробничої технологічної практики 

приведено в таблиці 6. 

                                                                                                                     Таблиця 6  

Склад робіт та об’єкти практики Разом  У тому числі 

Практичні 

роботи 

Самостійні роботи 

1 2 3 4 

1. Видача індивідуального завдання для 

його аналізу і створення звіту. 

Інструктаж з техніки безпеки. 

8 6 2 

2. Робота на робочих місцях.  

В тому числі: 

   

2.1. На постах діагностування технічного 

стану автомобілів. 

44 40 4 

2.2. На постах технічного 

обслуговування  (на постах 

гарантійного та сервісного 

обслуговування). 

128 100 28 

2.3. На постах поточного ремонту 

автомобілів 

98 80 18 

2.4.  У виробничих дільницях 

(відділеннях). 

54 40 14 

3. Систематизація матеріалів, зібраних 

під час практики. Оформлення 

індивідуального завдання. Захист звіту 

на конференції. 

28 22 6 

В С Ь О Г О : 360 288 72 

 

2.4. Завдання виробничої переддипломної практики 

 

Завданням переддипломної практики являється: 

- ознайомлення з організацією праці, технологією технічного обслуговування та 

ремонту автомобілів, економікою виробництва; 

- вироблення здібностей для практичної оцінки технології та організації праці, яка діє 

на виробництві, знаходження шляхів виправлення виявлених недоліків; 

- закріплення, поглиблення і систематизація знань та умінь, одержаних в процесі 
теоретичного навчання та виробничих практик; 

- формування професійного вміння і навички до прийняття самостійних рішень на 

конкретній ділянці роботи, необхідних для ефективної праці в реальних виробничих умовах; 

- стажування у різних виробничих підрозділах шляхом виконання в умовах 

транспортного підприємства різноманітних обов’язків; 
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- одержання практичних навичок та придбання умінь роботи з новітніми технологіями 

технічного обслуговування та ремонту автомобілів; 

- збір та обробка необхідних матеріалів та інформації за темою кваліфікаційної роботи.  

Рекомендації щодо змісту та розподілу часу виробничої переддипломної практики 

приведено в табл. 7.                                                                                                             

                                                                                                                              

                                                                                                                                    Таблиця 7 

 

Склад робіт та об’єкти практики 

Кількість годин 

Разом  У тому числі 

Практичні 

роботи 

Самостійні 

роботи 

1 2 3 4 

1. Ознайомлення з підприємством. Розподіл за місцями 

практики. Інструктаж з техніки безпеки. Бесіда зі 

спеціалістами АТП, СТОА, АРЗ. 

9 6 3 

2. Організаційно-технічна практика. Робота дублером 

спеціалістів. В тому числі: 

171 36 135 

2.1. Організація технологічного процесу технічного 

обслуговування та ремонту  автомобілів, агрегатів, вузлів 

на дільниці, дублювання роботи майстра виробничої 

дільниці. 

72 24 48 

2.2. Організація роботи виробничо-технічної служби, 

дублювання роботи техніків з обліку рухомого складу, 

шин, паливо-мастильних матеріалів.   

54 6 48 

2.3. Організація роботи відділу технічного контролю, 

дублювання роботи механіка (майстра). 

45 6 39 

3. Вивчення роботи відділу експлуатації підприємства. 9 6 3 

4. Вивчення роботи відділу планування. 9 6 3 

5. Виробничі екскурсії. 9 6 3 

6. Систематизація матеріалів, зібраних для виконання 

дипломного проекту. Оформлення звіту.  

9 3 3 

В С Ь О Г О : 270 63 207 

 

3. ВИБІР БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

Практика студентів коледжу проводиться на базах практики, які забезпечують виконання 

програми для здобувачів освітньо-професійного рівня «фаховий молодший бакалавр».  

Визначення баз практики здійснюється керівництвом коледжу на основі прямих 

договорів із підприємствами (організаціями, установами) незалежно від їх організаційно-

правових форм і форм власності. 

Як бази підготовки студентів можуть бути використані навчально-виробничі підрозділи 

навчального закладу (виробничі майстерні, автодром),  дослідні господарства, полігони та 

підприємства, організації, установи матеріально-технічна база яких відповідає вимогам 

програми практики.  

Якщо підготовка фахівців здійснюється на замовлення фізичних осіб, бази практики 

забезпечують ці особи (з врахуванням всіх вимог наскрізної програми) або навчальний заклад, 

що визначається умовами договору (контракту) на підготовку фахівців. 
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Підприємство, де студент проходить практику, стає об’єктом проведення самостійної 

роботи (дослідження) та виконання звіту з практики на фактичних даних реального 

підприємства, організації, що функціонує в ринкових умовах. 

Студенти можуть самостійно з дозволу завідувача навчально-виробничою практикою та 

за поданням відповідної циклової комісії підбирати для себе місце проходження практики і 

пропонувати його для використання. Для цього студент повинен надати до адміністрації 

коледжу лист-запит від підприємства із наданням відомостей про профіль і види діяльності 

підприємства та його матеріально-технічну базу.  

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм 

власності) ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського 

національного аграрного університету» завчасно укладає договори на проведення практик 

(форма договору розроблена в коледжі). Тривалість дії договорів погоджується договірними 

сторонами. Вона може визначатись на період конкретного виду практики, конкретної групи або 

на термін до п’яти років. 

Для баз практики цикловими комісіями розробляються паспорти баз практики, які 

затверджуються керівником підприємства (бази практики) та завідувачем навчально-

виробничою практикою. 

Зміна бази практики можлива лише з поважних причин і лише до початку виробничої 

практики. Рішення про можливість зміни бази практики приймає завідувач навчально-

виробничою практикою. 

Самостійно змінювати місце практики студент не має права. У разі самостійної зміни 

місця практики, нез’явлення до місця практики без поважних причин вважається, що студент не 

виконав навчального навантаження і може бути відрахований з навчального закладу. 

          Проходження практики оформляється наказом по підприємству, де проходить практика і 

здійснюється згідно з режимом його роботи. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Загальні вимоги 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на 

завідувача навчально-виробничою практикою. Навчально-методичне керівництво і виконання 

програм практик забезпечують відповідні циклові комісії коледжу. Загальну організацію 

практики та контроль за її проведенням у коледжі здійснює керівник практики, який 

підпорядкований завідувачу навчально-виробничою практикою. 

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі циклової  які 

брали безпосередню участь в освітньому процесі, по якому проводиться практика.  

Бази практик в особі їх перших керівників, а також керівники коледжу несуть 

відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.  

Термін та строки проходження практики визначаються навчальними планами відповідно 

до графіка навчального процесу.  

Направлення студентів на практику здійснюється наказом директора, який готується 

завідувачем навчально-виробничою практикою. Термін підготовки наказу - не пізніше ніж за 1 

тиждень до початку практики.  

Підставою для включення студентів до наказу є договір про проходження практики, який 

подається завідувачу навчально-виробничою практикою не пізніше ніж за 2 тижні до терміну 

початку практики.  

Студенти, які не подали договорів про проходження практики, направляються на 

визначені керівництвом коледжу бази практики.  

Завдання з практики студенту видає керівник практики від коледжу. Студент, який не 

отримав завдання до проходження практики не допускається.  

Після підписання наказу про направлення на практику до початку практики проводяться 

загальні збори студентів, які направляються на практику, в присутності куратора. На зборах до 
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студентів доводиться зміст наказу, завдання практики, проводяться інструктажі з охорони праці 

та техніки безпеки; видається необхідна документація та ставляться вимоги до звітності. 

4.2. Заняття та екскурсії під час практики 

Заняття під час практики проводяться, як правило, керівниками практики від коледжу. 

Головна мета таких занять – допомога студентам якісно та своєчасно виконати індивідуальне 

завдання та звіт, ознайомити їх з останніми досягненнями з технічного обслуговування та 

ремонту автомобілів. Для проведення цих занять можна залучати провідних спеціалістів баз 

практики. Заняття можуть проводитись у формі консультацій, лекцій, технічних інформацій.  

 Мета екскурсій – ознайомлення з різними типами автотранспортних підприємств, їх 

підрозділами та різними формами їх організації. Екскурсії під час практики проводяться 

керівником практики від коледжу та підприємства. Вони проводяться з метою дати студентам 

повну уяву про закінчений технологічний процес з ТО і ремонту. Для цього студентів 

ознайомлюють з роботою практично всіх допоміжних цехів, дільниць та служб підприємств. 

Доцільно ознайомити практикантів з функціями і взаємодією основних підрозділів різних 

підприємств, зі структурою та різноманітністю систем управління підприємствами. 

4.3.  Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання розробляє керівник практики від навчального закладу. Зміст завдань 

розглядається та затверджується цикловою комісією. 

Склад та зразки індивідуальних завдань для кожної із практик оформляються у вигляді 

методичних вказівок та наочних засобів для огляду та вибору студентів. 

Зразки індивідуальних завдань з навчальної практики з технічного обслуговування та 

ремонту автомобілів, з технологічної та переддипломної практик видаються студентам як 

наочний посібник на консультаціях. Матеріал, який передбачено індивідуальним завданням, є 

основою звіту з технологічної або переддипломної практик і в подальшому може бути 

використаним при виконанні кваліфікаційної роботи. В процесі практики зміст індивідуального 

завдання може змінюватись. 

 

 

5. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ‘ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Обов‘язки основних учасників практики 

Керівники практики повинні знати основні керівні документи і дотримуватись їх вимог.  

5.2. Обов’язки керівника практики від коледжу: 

- перед початком практики контролює підготовленість баз практики та вживає до 

прибуття студентів-практикантів відповідні заходи; 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику: 

інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-

практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, 

індивідуальне завдання, тема кваліфікаційної роботи, методичні рекомендації чи інші), перелік 

яких встановлює навчальний заклад; 

- повідомляє студентів про систему звітності, прийняту цикловою комісією, а саме: подання 

письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, вигляду оформлення виконаного 

індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо; 

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її 

проходження згідно з програмою; 

- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними 

обов‘язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки; 

- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового 

розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики; 

- у складі комісії приймає заліки з практики; 

- заповнює  звітну документацію і подає завідувачу навчально-виробничими практиками  

письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення 

практики студентів. 
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Більш детально обов‘язки керівника практики від коледжу наведені в додатку А. 

5.3. Обов’язки керівника практики від підприємства: 

Обов‘язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, зазначаються в окремих 

розділах договорів на проведення практики. 

Виконуючи свої функціональні обов'язки, керівник практики від підприємства повинен: 

− влаштувати студентів на робочі місця, забезпечити проведення інструктажу з техніки 

безпеки і охорони праці; 

− створити належні умови для якісного виконання студентами програми практики; 

− здійснювати методичне керівництво і допомагати студентам в одержанні необхідних 

матеріалів як для виконання програми практики, так і для написання звіту з практики; 

− контролювати роботу студентів і додержання ними трудової дисципліни; 

− періодично перевіряти ведення студентами щоденників проходження практики, 

розглядати та оцінювати звіти з практики; 

− вести табель відвідування студентами бази практики і після закінчення затвердити його 

у керівництва підприємства та надати керівникові практики від коледжу; 

− дати письмову характеристику студентам з оцінкою їх ставлення до роботи, 

дотримання трудової дисципліни, рівня практичної підготовки. У характеристиці від бази 

практики результати студента оцінюються за 4-бальною шкалою: «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно». 

Керівник практики має право клопотатися перед керівником підприємства про 

заохочення кращих студентів-практикантів, відлучати від практики студентів, які порушують 

трудову дисципліну і несумлінно виконують свої обов'язки. У цьому випадку керівник 

повідомляє  керівника практики від коледжу. 

  

 5.4.  Обов’язки студентів при проходженні практики: 

- до початку практики одержати від керівника практики від коледжу консультації щодо 

оформлення всіх необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками 

її керівників; 

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої 

санітарії; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 

- своєчасно скласти залік з практики. 

Більш детально обов‘язки студентів при проходженні практики наведені в додатку Б. 

 

6.  ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

6.1. Форми і методи контролю 

Контроль за виконанням студентами вимог до проходження практики відбувається у двох 

формах: поточний і підсумковий. 

Поточний контроль здійснюється керівниками практики від коледжу та від 

підприємства. Під час поточного контролю ведеться табель відвідування практики студентом, 

перевіряється своєчасність заповнення щоденника виробничої практики та виконання графіка 

підготовки й написання звіту. Після закінчення практики проводиться атестація студентів. Для 

атестації студенти повинні не пізніш одного тижня після закінчення практики надати керівникові 

від коледжу щоденник практики, підписаний керівником бази практики, виконані індивідуальні 

завдання та підготовлені за всіма вимогами відповідні розділи звіту. При проходженні 

навчальних практик звітна документація повинна бути готовою до закінчення строку практики. 

Підсумковий контроль здійснюється під час захисту звіту з практики перед комісією, 

засідання якої проводиться протягом 2 тижнів після закінчення практики  згідно з датою 
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затвердженою наказом. Для навчальних практик засідання комісії може призначатись на останній 

день практики. 

Студент, який не виконав програми практики і має незадовільний відгук від керівника 

підприємства (установи), або одержав незадовільну оцінку за результатами захисту практики 

отримує термін на доопрацювання завдань практики та має право на повторний захист з 

дозволу адміністрації. У разі остаточної незадовільної оцінки вирішується питання про 

відраховується з коледжу. 

Підсумковий контроль проводиться комісією в присутності керівників, що керували 

практикою цієї групи. Якщо студент сумлінно працював під час практики, одержав глибокі 

знання і добре оволодів практичними навичками, він може бути атестований автоматично, без 

додаткового опитування. 

Під час технологічної та переддипломної практик контролю підлягає явка студентів на 

підприємство у відповідності з режимом його роботи. Поточний контроль явки студентів на 

практику виконує керівник практики від підприємства. Керівники час від часу теж контролюють 

явку студентів і приймають заходи в разі потреби. Явка на практику враховується як важливий 

показник під час захисту звіту з практики. Важливою частиною звіту є виконання 

індивідуального завдання. Керівники практики від коледжу контролюють хід його виконання, 

проводять необхідні консультації.  

6.2. Форми звітності 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та 

індивідуального завдання. Для навчальних практик звітна документація повинна бути готовою до 

закінчення терміну практики. 

Загальна і характерна форма звітності студента за практику - це подання письмового звіту, 

підписаного безпосередньо керівником від бази практики і затвердженого підприємством. Види 

звітності залежать від виду та завдань практики і обумовлюються в програмі практики. 

Письмовий звіт разом з іншими  документами (щоденник, характеристика та інше), 

протягом тижня подається на рецензування керівнику практики від коледжу. 

Звітом з навчальних практик являється щоденник, характеристика з бази практики, 

індивідуальне завдання.  

Форма звітності студента за технологічну і переддипломну практики – це звіт, який має 

містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального 

завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної 

літератури та інші.  

6.3. Захист звітів 

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою  оцінкою) в комісії, 

призначеній директором коледжу з подання завідувача навчально-виробничою практикою. До 

складу комісії можуть входити заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідувач 

навчально-виробничими практиками, керівники практики від коледжу і, за можливості, від баз 

практики, викладачі циклової комісії, які викладали практикантам спеціальні дисципліни. При 

виставленні оцінки враховується якість та зміст звітної документації, якість відповідей при 

захисті звіту, а також відгук керівника практики від підприємства. 

Комісія приймає залік у студентів на засіданні протягом 2 тижні після закінчення практики. 

Для навчальних практик засідання комісії проводиться в останній день практики. 

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість за підписами членів 

комісії і в залікову книжку студента за підписом керівника практики від коледжу, до 

індивідуального навчального плану студента. Оцінка студента за практику враховується  

стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом 

підсумкового контролю. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях циклової комісії, а загальні 

підсумки практики підводяться на засіданнях педагогічної ради не менше одного разу протягом 

навчального року. 
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    Додаток   А 

 

 ОБОВ‘ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ  

1. До початку практики: 

1.1. Вивчає основні керівні документи з практики: 

- ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації, проведення, підведення підсумків і матеріально-

технічне забезпечення практики студентів вищих навчальних закладів; 

- ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації, проведення, підведення підсумків і 

матеріально-технічне забезпечення практики студентів у Відокремленому структурному 

підрозділі «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського 

національного аграрного університету»; 
- Програму виробничої практики за спеціальністю; 

- Наказ керівника навчального закладу про направлення студентів на практику. 

1.2. Знайомиться зі студентами, які направляються на практику під його керівництвом, і 

переліком організацій, на яких студенти будуть проходити практику. 

1.3. Доводить до студентів особливості проходження практики в конкретній організації на 

основі досвіду минулих років. 

1.4. Розробляє, розглядає на засіданні циклової комісії та затверджує у завідувача 

навчально-виробничою практикою в коледжі тематику індивідуальних завдань студентів. 

1.5. Перевіряє наявність у кожного студента програми практики, щоденника, направлення 

на практику, заповнення всіх реквізитів цих документів. 

1.6. Видає кожному студенту індивідуальне завдання для проходження практики у 

відповідності з розробленою та узгодженою тематикою. 

1.7. Консультує студентів з питань збору та обробки практичного матеріалу для звіту та 

індивідуального завдання. 

1.8. Складає і погоджує з головою циклової комісії та завідувачем навчально-виробничою 

практикою у навчальному закладі графік відвідування об'єктів практики. 

1.9. Бере участь в організаційних зборах циклової комісії зі студентами з питання 

проведення практики. 

2. До початку практики (в організації): 

2.1. За 10-15 днів до початку практики погоджує з організацією (базою практики) питання її 

підготовки до проведення практики і оповіщає про це завідувача навчально-виробничими 

практиками коледжу. 

2.2. Спільно з керівником практики від організації розподіляє студентів по робочих місцях. 

2.3. Узгоджує з керівником практики від організації графік переміщення студентів по 

робочих місцях. 

2.4. Забезпечує керівників практики від організації програмами практики. 

2.5. Вирішує питання допуску студентів до інформаційних ресурсів, користування 

необхідною документацією та літературою. 

3. Під час проведення практики: 

3.1. Перевіряє своєчасне прибуття студентів на місця практики. 

3.2. Контролює хід проходження практики студентами. 

3.3. Веде або організовує ведення табеля відвідування баз практики студентами. 

3.4. Виявляє і своєчасно вносить пропозиції керівнику практики від організації (бази 

практики) про усунення недоліків, при необхідності повідомляє про них керівництву організації. 

3.5. Консультує студентів з питань написання кваліфікаційних робіт, розділів звіту з 

практики. 

3.6. Надає необхідну методичну допомогу керівникам практики від організації (бази 

практики). 

3.7. Перевіряє виконання студентами діючих в організації, де проводиться практика, правил 

внутрішнього розпорядку, та виробничої дисципліни, відвідування робочих місць практики та 

виконання ними програми практики. 

3.8. Вивчає можливість працевлаштування на підприємстві випускників коледжу. 
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3.9. Збирає відомості про роботу на даному підприємстві випускників коледжу минулих 

років та надає інформацію про працевлаштування. 

3.10. Інформує завідувача навчально-виробничою практикою в коледжі про поточний стан 

справ на об'єктах практики. 

4. Після закінчення практики: 

4.1. Перевірити щоденник, звіт про практику, виконання індивідуального завдання, 

ознайомитися з відгуком на студента, виданого йому керівником організації де проводилася 

практика. 

4.2. Прийняти залік з практики за умови належного виконання програми практики. 

4.3. Не пізніше ніж через 2 тижні після закінчення практики на засіданні комісії з 

підведення підсумків практики надати звіт про проходження практики студентами. У звіті повинні 

бути відображені наступні питання: 

- скільки студентів було закріплено за керівником і де вони проходили практику; 

- кількість і назва робочих місць на яких працював кожен студент із зазначення тривалості 

роботи на кожному робочому місці. 

- табель відвідування практики студентами затверджений керівництвом підприємства (бази 

практики); 

- характеристика організації, відповідність її профілю спеціальностей коледжу, посади 

керівників практики від підприємства; 

- аналіз рівня організації та проведення практики (розстановка студентів по робочих місцях, 

виконання програми, індивідуальних завдань, контроль за веденням щоденників, якість звітів та 

своєчасність їх подання, стан дисципліни з боку всіх учасників практичного навчання під час 

проведення практики, тощо); 

- участь студентів у громадському житті та раціоналізаторській роботі організації, де 

проводилася практика; 

- найбільш цінні пропозиції студентів, прийняті для впровадження на відповідній базі 

практики; 

- звіти про результати перевірки ходу практики з боку керівництва коледжу; 

- результати захисту студентами звітів з практики; 

- недоліки в організації та проведенні виробничої практики та пропозиції щодо її 

поліпшення. 
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Додаток Б 

ОБОВ‘ЯЗКИ СТУДЕНТА ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ПРАКТИКИ 

При проходженні практики студенту необхідно: 

- своєчасно прибути на базу практики з відповідними документами, одержаними в 

коледжі; 

- додержуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, 

дотримуватись внутрішнього розпорядку, вимог трудового законодавства на рівні з 

працівниками підприємства; 

- виконувати індивідуальний графік, підготовлений і затверджений керівниками від 

коледжу і бази практики; 

- регулярно відвідувати консультації, що проводяться в коледжі; 

- виконувати завдання і доручення керівника практики від бази практики, спрямованих 

на засвоєння практичних навичок; 

- зібрати та обробити матеріали, необхідні для підготовки звіту з практики; 

- оформляти щоденник проходження виробничої практики за встановленою формою; 

- згідно з вимогами програми практики оформити письмовий звіт; 

- своєчасно подати керівникові практики від коледжу письмовий звіт про виконання 

всіх завдань і щоденник практики; 

Після закінчення практики протягом тижня студент зобов’язаний подати керівникові 

практики від коледжу для перевірки і рецензування: 

- щоденник виробничої практики, оформлений належним чином і затверджений 

керівником практики від підприємства; 

- індивідуальний календарний графік; 

- характеристику з місця проходження практики; 

- письмовий звіт про виробничу практику. 

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) перед комісією, яка 

приймає залік у студентів на засіданні протягом 2 тижнів після закінчення практики. 

При виставлянні оцінки враховується якість та зміст звітної документації, якість 

відповідей при захисті звіту, а також відгук керівника практики від підприємства. 


